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Inklusjonskriterier
Pasienter som følges pol ik l in isk og/e l le r hos 

avta lespesia l is t med fø lgende diagnoser :  

Park insons sykdom (PD) G 20

Atyp isk park insons ime
(Park i nson  p luss )

Mu l t i sys temat ro f i (MSA-p /MSA-c )  G23.2 /G23.3

Progress iv supranuk leær pa rese (PSP)  G23.1

Kor t i k obasa l t synd rom (CBS)  G23.8



3

Dataregistrering

Data registreres her: MRS (nhn.no)

Ny bruker og ikke registrert data før?

Gå til FALK, finn registeret i listen og søk tilgang

Veiledning for søknadsprosess finnes her: Step-

By-Step for Bruker | Falk (hemit.org)

Lenke til FALK finnes også på forsiden av MRS

https://mrs.nhn.no/
https://falk.nhn.no/
https://falk.hemit.org/Brukerdokumentsjon-bruker.html
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Krav til identifisering

Det kreves identifisering med Bank-id eller Bypasskort for innlogging i FALK/registerløsningen
Bypass gjør påkoblingen smidig og tidseffektiv og vi anbefaler å ta i bruk dette

Bypass er koblet til ditt id/smartkort på jobb

Har du ikke Bypass? Snakk med din leder! 
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TREDELT DATAINNSAMLING
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Pat ient

Klinikk Biobank
( ikke star te t )
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Det er laget et papirskjema som kan 
benyttes til hjelp under konsultasjon.
Kan brukes som kladd for den som 
skal legge inn data i MRS-løsningen

Alternativt – bruk journalopplysninger!
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REGISTRERING AV SAMTYKKE
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Ved innhenting av signert samtykke på papir registreres dette under personopplysninger (samtykkestatus)
Tilsvarende gjøres dersom pasienter senere trekker samtykket
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Enkel bestilling av uttrekk til journal og utsending av ePROM
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Nå kan også pasientene registrere seg selv via digitalt samtykke
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Pasientinitiert deltakelse med digitalt samtykke
- da ser det slik ut på pasientsiden



16

• Det opprettes et bakgrunnsskjema automatisk ved 
innsending av digitalt samtykke

• Automatisk utsending av ePROM til pasienten påfølgende 
natt

• Avdelingen bekrefter diagnose:
Åpne bakgrunnsskjemaet, legg inn obligatoriske opplysninger
(minimumsregistrering): dato

undersøker
diagnose 
diagnosetidspunkt 

• Resten = frivillig, men likevel viktig 

Hva som kreves av avdelingen
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ANDRE ENDRINGER
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Nye felt: Konsultasjonstype og konsultasjonsformat – muligheter for å registrerer andre typer konsultasjoner

Dette gir mulighet for å registrere f.eks. sykepleierkontroller og telefonkonsultasjoner
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Nye valg for behandling

• Nye medisiner er lagt til i medisinlisten: 
Ongentys
Lecigon

• Nytt alternativ for avansert behandling lagt til
Lecigon
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Tilbaketrekking av samtykke

• Trekking av samtykke kan nå gjøres på Helsenorge for pasienter 
som er aktive på denne plattformen

• Dersom noen trekker samtykket vil det vises på forsiden til 
registeret (den du ser når du logger inn)

• Det blir opprettet en arbeidsliste og pasienten skal slettes.
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Ressurser

www.parkinsonregister.no

www.kvalitetsregistre.no

Resultater på nett:

https://www.skde.no/kvalitetsregistre/alle/sykehus?indicator=n
erve  

http://www.parkinsonregister.no
http://www.kvalitetsregistre.no
https://www.skde.no/kvalitetsregistre/alle/sykehus?indicator=n
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Lykke til med dataregistreringen
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B l i d i g i t a l t a k t i v

-

H e l s e n o r g e . n o

parkinsonregisteret@sus.no

+ 47 51518537

Søk informasjon

Spør din nevrolog

www.parkinsonregister.no

mailto:parkinsonregisteret@sus.no
http://www.parkinsonregister.no

